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A neodisher® MediClean forte különböző in vitro 

és in vivo tesztekben a patogén prionfehérjékkel 

kontaminált nemesacél felületeket is megtisztítja  

(1 % , 55 °C, 10 perc)1

neodisher® MediClean forte – Nr. 1  
az orvostechnikai eszközök tisztításában.

neodisher® MediClean forte 
Elsőosztályú, enzimtartalmú, lúgos kémhatású univerzális
tisztítószer, amely különösen kíméletes a műszerek
alapanyagaihoz.

•  Da Vinci EndoWrist-műszerek kézi és gépi tisztításához
 
•  Hőálló és hőérzékeny műszerek kézi és gépi  
 tisztításához

2-10 ml/l**,  
pl. 40 - 60 °C, 10 perc

8 ml/l,  
40 - 55 °C, 10 - 30 perc***

5-20 ml/l**, 
max. 40 °C, 10 - 30 perc

20 ml/l, 
max. 40 °C

Felhasználási ajánlás:

Hőálló és hőérzékeny műszerek 
gépi tisztítása

Da Vinci EndoWrist-műszerek gépi 
tisztítása

Hőálló és hőérzékeny műszerek 
merítéses és ultrahangos tisztítása

Da Vinci EndoWrist-műszerek 
merítéses és ultrahangos tisztítása

  
    * A 405033 számú termék minden fajta gépi tisztítási folyamathoz alkalmazható,  
 a 405035 termék azonban csak a fertőtlenítőszerek számára kialakított adagolóberendezések 
 hez tartozó kannakonzolokon történő alkalmazásra alkalmas. 
  ** Az adagolt mennyiség a szennyeződés mértékétől függ.
*** A tisztító-fertőtlenítő automata gyártójának ajánlásától függően.

•  kíváló tisztítóhatás az egyedülálló,  
 alkáliákat, enzimeket és tenzideket  
 kombináló összetételnek köszönhetően

•  rendkívüli mértékben kíméletes a  
 műszerek alapanyagaihoz

•  az első lúgos-enzimatikus tisztítószer, 
 amely több mit 10 éve piacvezető

•  fékezett habzású, optimálisan  
 alkalmazható tisztító-fertőtlenítő  
 automatákban és ultrahangfürdőben  
 egyaránt

•  megbízhatóan eltávolítja a beszáradt és denaturált vért, megakadályozza  
 a már levált fehérjék ismételt letapadását

 
•  használható nemesacélhoz, műszeracélhoz, optikákhoz, a szokásos  
 műanyagokhoz valamint aneszteziológiai eszközökhöz

•  mindössze egy termék gyakorlatilag az összes tisztítási folyamathoz. Évek  
 óta bevált és kipróbált, a da Vinci EndoWrist-műszerekhez ajánlott készítmény

•  kézi előtisztítás esetén az azt követő gépi tisztítás előtt nem szükséges  
 leöblíteni a műszereket
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Sokféle alkalmazási terület:

A neodisher® MediClean forte a lúgos és az enzimtartalmú tisztító- 
szerek előnyeit egyesíti. Gyakorlatilag minden tisztításhoz ajánlott:

• Hőálló és hőérzékeny műszerek, ink. MIC- és mikrosebészeti  
 műszerek, flexibilis endoszkópok, aneszteziológiai eszközök,  
 konténerek és egyéb orvostechnikai eszközök tisztításához.
• Da Vinci EndoWrist-műszerek kézi és gépi tisztításához.

1Evaluation of the ability of neodisher MediClean forte to inactivate and/or remove transmissible spongiform encephalopathy (TSE, Prions) agents from surfaces of medical and surgical devices, after direct  
  inoculation of experimentally contaminated surfaces - Service d’Etude des Prions et des Infections Atypiques

A mi szaktudásunk – az Ön előnye:

220 kg 100 g2 kg8 kg 10 L20 L200 L 1 L
500
ml

50 strips
100
ml0,75 L1 L2 L

5 L 100 g2 kg8 kg 10 L20 L200 L 1 L
500
ml

50 strips
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ml0,75 L1 L2 L

5 L 100 g10 L
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ml
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2 L5 L5 L20 L8 kg 2 kg200 L 0,75 L 1 L1 L 100 g10 L

50 strips100
ml
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220 kg hordó 
4050 13

20 L kanna 
4050 26

10 L kanna
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5 L kanna
4050 35*

6x 2 L palack 
4050 42
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5 L kanna 
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